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MUHSGK VERİ UYUMLULUK HİZMET SÖZLEŞMESİ 



 

MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR 

1.1 _____________________________________adresinde faaliyet gösteren _____________________________ ile, 19 

Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No: 3 Kat:3, Şişli - İSTANBUL adresinde ticari faaliyet gösteren İNKA ULUSAL İSTİHDAM ORG. 

ve İNSAN KAYN. TUR. LTD. ŞTİ. arasında aşağıdaki koşullarla işbu sözleşme düzenlenmiştir.  

1.2 _________________________işbu sözleşme metninde ‘’MÜŞTERİ’’, “İNKA ULUSAL İSTİHDAM ORG. ve İNSAN 

KAYN. TUR. LTD. ŞTİ.” ise “İNKA ” olarak adlandırılmıştır. 

1.3 Sözleşme: MUHSGK Veri Uyumluluk Hizmet Sözleşmesini; Taraf / Taraflar: MÜŞTERİ ve/veya İNKA ’i ifade eder. 

 

Taraflar arasında aşağıdaki şartlarla anlaşmaya varılmıştır.  

MADDE 2: KONU ve KAPSAM 

İşbu sözleşmenin konusu, İNKA tarafından MÜŞTERİ’ye verilecek olan MUHSGK veri uyumluluk hizmetinin ifasıdır.  

2.1 MUHSGK VERİ UYUMLULUK SÜRECİ HİZMETİ KAPSAMI  

2.1.1 MÜŞTERİ’ye İNKA tarafından sistem üzerinden kullanıcı adı& şifre tanımlaması,  
2.1.2 MÜŞTERİ’nin İNKA tarafından tüm işyerlerine ait ad-soyad isim veri uyumluluğunun taranması,  
2.1.3 MÜŞTERİ’ye İNKA tarafından güncellenmiş bilgilerin rapor olarak e-posta iletilmesinden ibarettir.  

MADDE 3: SORUMLULUKLAR 

3.1 MÜŞTERİ’nin sorumluluğu; İNKA  tarafından formatı belirlenen her türlü bilginin İNKA tarafından belirlenen 

sürelerde doğru ve eksiksiz olarak İNKA ’e ulaştırılması ve İNKA’nın istediği her türlü belge ve bilgiyi belirtilen süre 

içerisinde İNKA’ya iletmesinden ibarettir.  

3.2 İNKA bilgi paylaşımı ve önerilerde bulunacaktır. MÜŞTERİ, İNKA’nın istediği bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında 

iletmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ tarafından yanlış, geç veya eksik bilgi verilmesinden ve bu bilgilerin İNKA tarafından 

kullanılmasından kaynaklanabilecek zarar ve sorumluluklar MÜŞTERİ’ye aittir. 

3.3 İNKA ve temsilcileri, MÜŞTERİ üst yöneticilerinin farklı fikir çatışmaları arasında bırakılmayacaktır. Kendilerine yazılı 

olarak bildirilecek işleri hiyerarşik olarak tek bir üste raporlayacak ve onun talimatlarını uygulayacaktır.  

3.4 İNKA, MÜŞTERİ’ye hizmeti işbu sözleşme’nin şartlarına uygun olarak yerine getirmeyi taahhüt ettiğini, hizmeti 

yürürlükteki mevzuata uygun olarak yerine getireceğini beyan ve garanti eder.  

3.5 İNKA, önceden MÜŞTERİ’ye yazılı bildirimde bulunulması kaydıyla genel ve resmi tatil günlerinde hizmet vermeme 

hakkını saklı tutar. 

MADDE 4: SÜRE 

İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve [Lütfen süre sonunu belirtiniz] tarihine kadar geçerlidir. Bu 

tarihte başkaca hiçbir hüküm ve ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer ve hükümsüz olur. Şu kadar ki, 

Sözleşme, sürenin bitiminden bir ay öncesinde tarafların yazılı mutabakatı ile uzatılabilecektir. Sözleşme’nin 

yenilenmesi halinde ücret taraflarca karşılıklı olarak görüşülerek yeniden belirlenecektir. Taraflardan herhangi birinin, 

herhangi bir zamanda diğer tarafa hiçbir gerekçe göstermeksizin 1 ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmasıyla 

Sözleşme hiçbir tazminata maruz kalmaksızın sona erer.  Şu kadar ki: işbu Sözleşme’nin İNKA tarafından, MÜŞTERİ’nin 

kusurlu hareketinden dolayı feshedilmesi halinde MÜŞTERİ ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedelinin Sözleşme’nin 

kalan süresine tekabül eden kısmını derhal nakden ve defaten İNKA’ya ödeyecektir. Taraflardan herhangi biri işbu 

Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmezse, ihlale maruz kalan taraf bildirim yaparak on (10) günlük 



 

mehil verecektir. Söz konusu sürenin sonunda ihlalin devam etmesi halinde, ihlale maruz kalan taraf işbu Sözleşme’yi 

tek taraflı olarak hiçbir tazminata maruz kalmaksızın derhal feshedebilecektir.  

MADDE 5: ÜCRET VE ÖDEME KOŞULLARI 
5.1 Bu sözleşmede sayılı hizmetler karşılığında MÜŞTERİ, İNKA ’ya aylık ___TL (_______TL) + KDV ödeme yapar. 

___________________gün fatura hazırlanır ve gönderilir. Fatura ödemesi MÜŞTERİ tarafından fatura tarihini takip eden 

15 işgünü içinde yapılır. 

5.2 İşbu sözleşme kapsamında verilen süre içerisinde yapılacak masraflar (yol,konaklama,yemek vb.) MÜŞTERİ ’nin 

seyahat uygulama esası limitleri kapsamında yapılacaktır. Tüm masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.  

MADDE 6: CEZAİ ŞARTLAR  

İNKA sözleşme konusu iş ve işlemleri yaparken yeterli sayıda teçhizat ve eleman bulundurmak zorundadır. Teçhizat ve 

eleman eksikliği hiçbir şekilde işlerin aksamasında mazeret kabul edilmeyecektir. Teçhizatın yetersizliği veya 

elemanların yeterli deneyim ve bilgi sahibi olmamaları nedeniyle ortaya çıkacak zarar ve ziyanları İNKA, MÜŞTERİ ’ye 

derhal ödemek zorundadır. 

İNKA tarafından yapılan hatalar nedeni ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından bir denetim 

yapılması halinde, İNKA yetkilileri bu denetim sırasında sunulacak gerekli evrakların hazırlanmasında yardımcı 

olacaklardır. Bu denetim sonrasında MÜŞTERİ tarafından ilgili Bakanlığa ceza ödenmesi halinde İNKA tarafından bu 

zarar karşılanacaktır. 

Yukarıdaki madde hükümleri MÜŞTERİ’nin ve İNKA' nın bu Sözleşme ya da kanunlardan doğan diğer tüm talep ve dava 

haklarına halel getirmez. 

MADDE 7: MÜCBİR SEBEPLER 
 

Tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici 

ve/veya geciktirici hallerin oluşması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir [Örneğin; grev, lokavt, savaş (İlan 

edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, salgın hastalık su baskını, benzeri tabii afetler, 

Devletin karar ve eylemleri, vb. gibi olup tahdidi değildir.] Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya 

zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep durumu, meydana geldiği ilin ticaret 

odası tarafından onaylandığı takdirde geçerli olacaktır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca taraflar işbu Sözleşme’nin 

devamı için birbirlerinden talepte bulunabilirler. Mücbir sebebin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, her iki taraf da 

tek taraflı fesih talebi hakkını kullanabilir.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

MADDE 8: GİZLİLİK 
 

Taraflardan her biri; 

- ifşa eden tarafın işlerine ilişkin her türlü bilgiyi (“Gizli Bilgi”) gizli tutmayı,  

- bu türden bilgileri yalnızca işbu Sözleşme’yle bağlantılı olarak kullanmayı ve  

- çalışanlarını da bu hususta bilgilendirmeyi kabul eder.  

İşbu hüküm (i) Gizli Bilgi’yi alan tarafın kusuru dışında kamuya açık hale gelen bilgilere, (ii) Gizli Bilgi’yi alan taraf 

tarafından ifşa eden tarafın Gizli Bilgi’lerine erişmeden bağımsız olarak geliştirilen bilgilere veya (iii) Gizli Bilgi’yi alan 

tarafa ifşa eden taraf dışında başka bir kaynaktan; ancak söz konusu kaynağın akdi, yasal veya güvene dayalı 

yükümlülük karşısında bilgileri aktarması yasaklanmış olmaması kaydıyla, gizli olmayan temelde kullandırılan bilgiler için 

geçerli değildir.  

Ancak, Gizli Bilgi’yi alan taraf, bilginin bu istisna kapsamına girip girmediği konusunda diğer taraftan yazılı onay almak 

zorundadır. Bu onayı almaksızın bilgiyi üçüncü kişilere açıkladığı takdirde, gizlilik hükmünü ihlal etmekten dolayı 

sorumluluğu doğacaktır. 

Tarafların tüm gizlilik yükümlülükleri, Sözleşme’nin Yürürlük Tarihi’nden itibaren beş (5) yıl süreyle yürürlükte kalacak 

olup, işbu Sözleşme’nin fesih tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde, taraflar diğer tarafın Gizli Bilgi’lerini ve 

bunların kopyalarını içeren tüm belge ve elektronik ortamları iade edecek veya imha edildiklerini yazılı olarak tasdik 

edecektir. 

 

MADDE 9: GEÇERLİLİK 

Bu sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre hareket edilir.  İşbu sözleşme’nin 

bazı hükümlerinin geçersiz olması veya hukuki nedenlerden dolayı uygulanamaz olması halinde diğer hükümlerin 

geçerliliği bundan etkilenmez. İşbu sözleşme’nin bazı hükümlerinin geçersiz olması halinde veya sözleşme’de boşluklar 

olması halinde, taraflar geçersiz hükmün yerine, hedeflenen sözleşme amacına uygun bir hüküm koymakla 

yükümlüdürler. Sözleşme’den doğan bir hakkın kullanılmaması o haktan feragat edildiği anlamında 

yorumlanmayacaktır.  

MADDE 10: DAMGA VERGİSİ 
İş bu sözleşmeden doğması muhtemel damga vergisi taraflarca eşit olarak karşılanacaktır.  
 

MADDE 11: ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

 

Taraflar, işbu Sözleşme’den veya bununla ilgili ortaya çıkan geçerlilik, yorum, yürütme veya ihlal dahil olmak üzere fakat 

bunlarla sınırlı olmayan her türlü ihtilaf veya talebi, bunları çözme yetkisine sahip tarafların kıdemli yöneticileri arasında 

müzakere yoluyla ve çabuk biçimde iyi niyetle çözmeye gayret edeceklerdir.  

 

İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

 

 



 

 

MADDE 12: DİĞER KONULAR 

12.1 Her iki taraf yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri en geç 7 

(yedi) iş günü içinde diğer tarafa yazılı olarak tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ  ilgili tarafa 

yapılmış sayılır. Türk Ticaret Kanunu’nun madde 18/III hükmü saklıdır. 

12.2 Taraflardan hiçbiri bu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’den doğan hak, alacak, menfaat ve yükümlülüklerini diğer 

tarafın yazılı onayı olmadan başkalarına devir veya temlik edemez. 

12.3 İşbu sözleşme 6 sayfa E-1 ve 12 (oniki) maddeden ibarettir.  

İşbu sözleşme iki nüsha halinde düzenlenmiş olup taraflarca imzalanarak --/--/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 İNKA ULUSAL İSTİHDAM ORG. ve İNSAN KAYN.      MÜŞTERİ 
 TUR. LTD. ŞTİ  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER  
EK 1- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA DAİR MUVAFAKATNAME 
EK 2- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EK-1 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA DAİR MUVAFAKATNAME 
 

İş bu Sözleşme’nin 11. maddesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme kısmını 
okuduğumu ve bu kapsamda; 
 

a. İNKA çalışanları ile yapmış olduğum görüşmeler,  

b. İNKA yapmış olduğum iş ve/veya işlem başvuruları,  

c. İNKA ile akdetmiş olduğum her türlü sözleşmeler kapsamında ve/veya sair kanallar ile temin edilen kişisel 

verilerimin; Sözleşme’nin 11. maddesin belirtilen amaç ve kapsamda işlenmesine; muvafakat ettiğimi bildirir, konuyla 

ilgili yeterli bilgi sahibi olarak özgür iradeyle imzaladığım işbu bilgilendirme ve muvafakatnameyi kabul ettiğimi beyan 

ederim. Sözleşme’nin niteliği gereğince bünyemizde istihdam edilen/edilecek personel ve/veya kursiyere de iş bu 

Sözleşme’nin 11.1.vi maddesi kapsamında KVKK kapsamında gerekli bilgilendirmeyi yaparak kişisel verileri hakkında 

muvafakatini alarak INKA’ya ulaştıracağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

 [Müşteri şirket yetkilisinin el yazısı ile okudum, kabul ettim yazılacak ve imzası ile birlikte kaşelenecektir.] 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK -2 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME  

İNKA ULUSAL İSTİHDAM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI TURİZM LTD. ŞTİ. işbu taahhütnamede “Şirket” olarak 

anılacaktır. Şirket, __________________________________ile arasında işbu Taahhütname tarihi itibariyle süregelen 

ticari ilişki kapsamında, taahhütname ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dâhil olmak üzere kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin tüm uygulanabilir kanunlara, düzenlemelere, kurallara uyduğunu ve sözleşme sona erse 
dahi uymaya devam edeceğini ve bunların ihlal edilmesine sebep olmayacağını taahhüt ve garanti etmektedir.  

Taraflardan biri, diğer Taraf’a iletebileceği kişisel verilere ilişkin olarak, ilgili kişilerden, genel ve özel nitelikteki kişisel 
verilerinin yurt içinde ve yurt dışına aktarılması da dahil, işlenmesine dair açık rızayı mevzuata uygun olarak temin 
ettiğini ve ilgili kişileri kişisel verilerin toplanması esnasında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili 
mevzuat kapsamında bilgilendirdiğini beyan ve taahhüt eder.  

Taraflardan biri, diğer Taraftan veya diğer Taraf’ın çalışanları aracılığı ile öğrendiği veya elde ettiği herhangi bir kişisel 
veriyi, işin gereğinin yerine getirilmesi için gerekenler dışında, karşı Tarafın önceden alınmış açık yazılı onayı olmaksızın 
üçüncü kişilere aktarmayacak ya da ifşa etmeyecektir ve amacı dışında kullanmayacaktır. Bu yükümlülük iş ilişkisi sona 
erdikten sonra da devam edecektir.  

Taraflar, bahse konu kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yalnızca karşı Taraf’a karşı 
yükümlülüklerinin ifası amacıyla ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleyecektir ve amaç için gerekli olan 
süre kadar muhafaza edeceğini taahhüt etmektedir. Taraflar, karşı Taraf’ın çalışanlarından almış olduğu veya alacağı 
kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yalnızca hizmetlerin ifası, bu hizmetlerle ilgili destek sağlanması ve bu  

hizmetin geliştirilmesi amacıyla işleyebilecektir.    

Taraflar, karşı Taraf’ın çalışanları aracılığı ile öğrendiği veya elde ettiği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini 
ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun 
güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.  

Taraflarca işlenen kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak elde edilmesi halinde, hukuka aykırı olarak ifşa 
eden Taraf, karşı Taraf’a derhal tüm boyutlarıyla yazılı olarak bildirecektir ve karşı Tarafça talep edilen tüm bilgi ve 

belgeleri sağlayacaktır. Taraflarca işlenen kişisel verilen üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak elde edilmesi halinde 
Taraflar, mevzuatta yer alan başkaca bildirim yükümlülüklerini de tam ve zamanında yerine getireceklerini karşılıklı 
olarak taahhüt eder. 

 

 
İNKA ULUSAL İSTİHDAM ORGANİZASYON VE İNSAN 
KAYNAKLARI TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ 

 
_____________ 

İmza/Kaşe İmza/Kaşe 
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